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Sak 10– Diskusjonssak - Hvordan skal CISV Norge se ut etter
regionsreformen?
Sak meldt inn av:

Sentralstyret, med god hjelp fra Trond Magnus Berg og Jostein Sydnes

Bakgrunn:
På bakgrunn av den nye regionreformen må CISV Norge se nærmere på hvordan vi er
organisert, og eventuelt gjøre noen justeringer. Funn fra organisasjonsanalysen som ble
gjennomført fra 2017-2018 viser også at det kan være hensiktsmessig å gjøre endringer i
strukturen til CISV Norge. På RSM under Høstmøtet 2018 ble temaet tatt opp, og det ble
bestemt at det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å jobbe videre med dette.
Nedenfor er punktene som ble diskutert på RSM høsten 2018:
● Det er veldig viktig at vi beholder det som fungerer bra i dagens ordning.
● En omstrukturering trenger ikke være mer enn å kun endre på betegnelser og navn.
● Vi må opprettholde det aktivitetsnivået vi har nå, selv om noen lag kanskje slår seg
sammen.
● Det må tenkes på hvordan dette vil påvirke delegasjonsfordelingen.
● Det er viktig å bevare den lokale tilhørigheten.
● Det er et ønske om at lagene som ligger nært hverandre skal ha en dialog om hvordan
de eventuelt kan samarbeide i fremtiden frem mot landsmøtet 2019
Ved å ta opp dette som en diskusjonssak på Landsmøtet håper vi at vi kan få innspill på
hvordan en eventuell ny struktur for CISV Norge kan se ut, og hvordan vi skal jobbe med dette
frem mot landsmøtet 2020. På Landsmøtet 2020 må vi trolig legge frem endringer i CISV
Norge sine vedtekter, men før vi kommer med endringsforslag til vedtektene er det viktig for
oss å få innspill fra dere alle.
Konkrete punker vi ønsker at dere skal diskutere er:
1.) Hva fungerer godt med måten lag i CISV Norge er organisert på i dagens løsning?
2.) Hva er det viktigste å ta vare på?
3.) Hvordan kan en eventuell ny struktur se ut?
4.) Hvordan bør sentralstyret og arbeidsgruppa jobbe med dette frem mot Landsmøtet
2020?
Vi ønsker alle innspill velkomne! Du er også velkommen til å melde interesse for å være med i
arbeidsgruppa som skal jobbe videre med dette.
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